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RESUMO

Vegetações nativas vêm sendo desmatadas e habitats naturais fragmentados, o que consiste na maior causa de extinção. Objetivo deste trabalho é elaborar projeto de

arborização de vias públicas com espécies nativas promovendo e facilitando o fluxo de animais (insetos, aves e mamíferos) através da matriz urbana, conservando e identificando

plantas com placas contendo informações ecológicas visando aulas de educação ambiental à população. Passos-MG apresenta uma localização ecologicamente especial,

situando-se no ecótono entre a Mata Atlântica e Cerrado. Foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre espécies de plantas nativas com potencial para serem utilizadas na

arborização, avaliando-se porte máximo, largura do tronco, profundidade das raízes, tipo e tamanho dos frutos, potencial ornamental, entre outras. Foram selecionadas espécies

que não danificarão as calçadas, nem causarão problemas para rede elétrica e sistema de esgoto (ex: Tibouchina mutabilis). Espécies como Hancornia speciosa, Eugenia

uniflora, Anacardium nanum, Annona crassiflora e Eugenia involucrata abrangem distintas síndromes de polinização e dispersão e servirão como alimento, abrigo e local de

nidificação para inúmeros animais nativos, além de oferecer frutas à população, promovendo beleza à cidade, bem-estar e qualidade de vida, entre outros benefícios. Outras

espécies selecionadas foram, Bauhinia forticata, Inga sp., Androanthus sp., Eugenia pyriformis, Eugenia cattleianum, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora, Tibouchina granulosa,

Pouteria torta, Rolinia sylvatica, entre outras. Foram realizadas visitas às vias e praças públicas bem como áreas de vegetação nativa para realizar um planejamento de acordo

com a realidade e necessidades da cidade, considerando as características físicas e ambientais das vias. O projeto será adequado à realidade de cada rua e avenida em que o

plantio será realizado e promoverá conservação da flora e fauna nativas.
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